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Nik apuntatu egin dut, Euskal Beka, eta oker apuntatu egin baldin badut, zuzenduko 

egidazue. 

 

Euskal Beka, norentzat? 

 

Merezi duten pertsonei. Merezi duten pertsonei. Eta merezi dutenak normalean izango 

lirateke pertsona onak, ez? Eta pertsona onak eta pertsona onak izanik merezi 

dutenak, zergatik? Balore batzuk dituztelako, eta balore horiek islatu egiten dituztelako. 

 

Eta balore horiek zertarako? Gizarte hobeago bat egiteko, Euskadi bat hobeagoa esan 

egin duzue. 

Laburbilduz, hori izango litzateke, elkarlanean, ekintzailetza, talde lana eginez. 

 

Axular Lizeoaren zuzendaria zaren Jesus eta Aitor, Axular Lizeoa ordezkatzen 

dituzuen 800 ikasle eta 55 langile- lankide, 500 famili ordezkatzen duzuenoi ongi 

etorriak Lehendakaritzara guztioi. 

 

Epaimahairi, baita ongi etorria eta saila ordezkatzen duzuen sailburuordearengandik 

hasita eta baita beste saila batzuk ere ordezkatzen duzuenoi ongi etorriak gaurko 

honetan. 

 

Gazte Irekia, gazte irekia plataforma bezela eta Gazte Irekia, zer da? Ba parte 

hartzeko plataforma bat da. Zuek parte hartu duzue plataforma hau erabiliz. 

 

Zein da gure helburua, Jaurlaritzaren helburua? Gure helburua da gizarte osoaren 

parte hartzea erraztea eta bultzatzea. 

 

Nolabait erraztu eta bultzatu. 

 

Lehiaketa honen helburua 11- 12 urteko neska-mutilen artean parte hartzeko ohitura 

sustatzea izan da gure helburua. 

 

Benetako eta sakoneko helburua da neska-mutilen atzetik gurasoak ere joatea, 

nagusiak ere joatea. 
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Zuek hor jarri egin dituzuen ideia guzti horiek ere, oso erakargarriak izango dira baita 

zuen gurasoentzat.  

Hau gurasoei erakutsi egin diezue? Eta zer esan zizueten gurasoek? 

Ez ziren harrituta geratu? Bai, eta horregatik ere zorionak. 

Hau da baita ikasleak parte hartzea beraz ikasleengandik eta zuengandik parte hartuz 

edo parte hartze hori erraztuz gurasoek ere parte hartzea. 

 

Gaztea Irekian 24.000 boska edo 24.00 boto mugitzea lortu egin duzue guztira. 

Eta 24.000 horietatik 4.767 Axular Lizeoak lortu egin ditu. 

 

24.000 horietatik, 4.767 zuek lortu egin duzue. Hori bada beraz arrakastatsua, izan da 

zuen idea. Ez bakarrik zuen Lizeoan, ez bakarrik zuen gurasoan edo zuen 

inguruarengan baita ikusi egin duten guztiongan. Beraz gazte irekia plataforma bat da 

eta plataforma hau ondo erabili egin duzue eta ez bakarrik ikasleontzat, baita 

irakasleontzat eta baita gurasoentzat ere. 

 

Bestetik eta ikusitakoen oinarrituz lanaren kalitateak benetan harritu egin nau, 

harritu egin nau. 

 

Zuen gurasoak harritu egin zuen bezala ni harritu egin nau gaurko honetan zuen 

lanaren kalitateak 

 

Aldez aurretik Luisek eta baita Arantzak eta lehen hitz egin dutenek antolatzaile giza 

esan zidaten nolako kalitatea zuten aurkeztutako lanek, guztiek, eta behintzat bidean 

jarri ninduten, baina gaur hemen, gurekin dauden Jaurlaritzako arduradunei, saila 

ezberdinetako arduradunei, eta epai mahaikideei beraien lana eskertu egin diedalarik 

eta berriz ere esan diedalarik, gaur bertatik bertara egiaztatu dut zuen lanaren kalitate 

hori, beraiek esandako kalitatea. 

 

Kalitatea edukian, baita aurkezpenean ere , aurkezpen oso originala, behin jatorrizkoa 

eta jatorra izan dela esan dezaket. Argi gelditu da zuek hor apuntatu duzuen gauza 

bat, ekintzaileak zaretela, “ekintzaileak” zaretela eta konpromisoa azaldu nahi izan 

egin duzuela holako aurkezpen bat egitean. 

 

Pertsonalki nire portfolia egin duzue gutxi beherakoa, gauza batzutan nahiko ondo 

asmatutakoak, argazkia aspaldikoa ,baina nahiko ondo asmatutako portfolia 

egindakoa. 

 

Eta Pertsonalki esan behar dizuet, erabat erakartzen nau erabat erakartzen nau alde 

batetik hezkuntzaren munduak, lanbidez hezkuntzari lotuta nagoena naiz eta, bestetik, 

bizitza sozialean, gizartearen bizitzan, baloreak duten edo baloreek duten garrantziak. 

Gauza biak, hezkuntza eta baloreak, horrek pertsonalki, behin eta berriz aldarria 

supozatzen du niregan.  

 

Bi printzipio horien konbinazioak , bi printzipio horien loturak, eta zuen lehen aipatu 

duzue sormena, nola sortu eta sormena gero garatu egin zenuten, bai printzipio 
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bi horiek hezkuntza, baloreak eta  sormena izugarrizko proposamena egin didate 

edo ekarri didate zuek entzuteak eta proposamen bezela ere aurketu egin duzue. 

 

Zein da proposamena eta nireganako edo niretzat hartzen egiten dudana? 

 

Hezkuntza gehi Baloreak gehi Sormena zuen proposamenaren arrakasta ekarri egin 

dute. 

 

Hiru elementuak, beraz Hiru erregela xume erabili egin dituzue, baina oso 

erakargarrikak 

 

Bi datu jakinda, bi datu jakinda eta hirugarren batekin, laugarrena kalkulatu egin duzue. 

Ez dakit matematiketan hau landu egin duzuen  baina bi datu jakinda eta beste 

elementu bat gehiagoz, laugarren bat kalkulatu egin duzue.  

Zeintzuk? 

Ba hezkuntzari deituko bagenie (A) eta balioei deituko bagenie (B) , hezkuntza eta 

balioa, sormena gehituz, (X) deitzen baldin badiogu sormenari, (A) gehi (B) gehi (X), 

bat egin dituzue. Eta Jaurlaritzari proposamen bat egin diozue (Y) izango litzatekeena.  

 

Eta proposamen horren aurrean jaurlaritzaren erantzuna zein izango litzateke? 

 

Ba Jaurlaritzaren erantzuna baiezkoa da, eta zuek egindako proposamenari baietz 

esaten diot Lehendakari giza. 

 

Gaurtik aurrera egin diguzuen proposamen gauzatu nahi dugulako hezkuntza sailetik 

eta hezkuntza sailburuordetzatik, gauzatu egin nahi dugu zuen proposamena. 

 

Gaur Jaurlaritzaren hainbat sailetako arduradunarekin edo arduradunerekin elkartu 

egin gara hemen eta zuen proposamena gure egitea eskatu nahi diet ordezkari 

guztiei  

 

Zuek “parte hartuz” ikasi egin duzue, “parte hartuz” ikasi duzue. Guri, gaurkoan 

benetan gaurko aurkezpena ikusi eta gero begiak zabaldu egin dizkiguzue. Zuek parte 

hartuz ikasi egin duzue, guri begiak zabaldu egin dizkiguzue. 

 

Beraz zabaldu egin dizkiguzuelarik zuen proposamenari bidea ireki behar diogu eta 

irekiko diogu. 

 

Zorionak eta eskerrik asko guztioi, eta gorantziak etxean, gorantxiak Lizeoan. Ondo 

izan. 

 


